Referat af det 25. møde i Danmarks Vækstråd den 14. marts 2013
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Eksterne deltagere
Under dagsordenspunkt 3:
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Tuborgh
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Under dagsordenspunkt 6:
Markedsdirektør Søren Friis Larsen, Dansk Erhverv
1. Velkomst og orientering v. formanden
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Formand Lars Nørby Johansen bød velkommen til dagens møde og præsenterede dagsordenen og dagens afbud.

2. Godkendelse af referat af 23. møde i Danmarks Vækstråd
Referatet blev godkendt med en tilføjelse om, at Dansk Erhverv skriftligt
har udtrykt ønske om, at servicesektoren som helhed bliver genstand for
en analyse og drøftelse i Danmarks Vækstråd i lighed med analysen af
Danmark som produktionsland.

3. Drøftelse af oplæg fra vækstteam for fødevarer
Formanden bød velkommen til formanden for vækstteam for fødevarer,
adm. direktør for Arla Foods, Peder Tuborgh, der præsenterede vækstteamets foreløbige anbefalinger. Vækstteamet har set på et bredt felt af
emner og problematikker i forhold til udfordringerne og mulighederne for
at styrke væksten inden for fødevareerhvervene. Vækstteamet vil præsentere anbefalinger fordelt på fem temaer: bæredygtig og ressourceeffektiv
fødevareproduktion, løsningsorienteret regulering og kontrol, vækstorienteret fødevareforskning og -udvikling, talent og dynamik i fødevaresektoren samt fokuseret og strategisk eksportindsats. Peder Tuborgh betonede
den store betydning af at fødevareerhvervet samles om en samlet fortælling for erhvervet, hvilket han så vækstteamets anbefalinger som et væsentligt bidrag til. Peder Tuborgh betonede særligt, at der er behov for
større international regulering på fødevareområdet samt at miljøreguleringen bør efterses, så den ikke hæmmer investeringer i ny teknologi og
grøn omstilling. Herudover pegede Peder Tuborgh på, at fødevaresektorens investering i forskning er på et kritisk niveau. Vækstteamet mener, at
der skal fokus på at gøre forskningen mere virksomhedsrelevant, fx ved
at indføre dette i universiteternes udviklingskontrakter. Peder Tuborgh
orienterede endelig om fødevareerhvervets betydning for beskæftigelsen,
herunder i yderområderne, og fødevareerhvervets betydning for dansk eksport. Vækstteamet skønner, at der er et potentiale på yderligere 30-50
mia. kr. i eksport og en mulighed for at generere 10.000-25.000 arbejdsplader. Herudover orienterede Peder Tuborgh om snitflader til andre
brancher, herunder fra medico og bioenergi.
Danmarks Vækstråd tilsluttede sig vækstteamets anbefalinger, herunder
bl.a. vækstteamets fokus på at skabe en samlet fortælling om fødevareerhvervet i Danmark. Rådet pegede endvidere på, at vækstteamet kunne
have endnu større fokus på produktionsarbejdspladser. Rådet pegede i
den forbindelse på, at de midler regeringen har afsat på finansloven for
2013 til produktionsforskning bør tænkes sammen med vækstteamet anbefalinger om forskning på fødevareområdet. Rådet bakkede endvidere
op om vækstteamets anbefaling om miljøregulering og pegede på, at der
er behov for kortere sagsbehandlingstider vedrørende miljøgodkendelser.
Rådet pegede også på behovet for at tiltrække flere udenlandske investeringer til fødevaresektoren i Danmark. I forhold til adgangen til kapital
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for fødevarevirksomhederne pegede rådet på, at der fx kunne laves en
satsning på fødevarer i Vækstfonden. Endvidere pegede rådet på vigtigheden af at tænke arbejdet i vækstteamet sammen med arbejdet i Naturog Landbrugskommissionen. Danmarks Vækstråds repræsentant fra Finansrådet deltog ikke i mødet, men har skriftligt peget på, at vækstteamet
bør forholde sig til, hvordan landbruget kan blive bedre kapitaliseret.
Det andet dialogmøde for vækstteamet for fødevarer afholdes den 2.
april. Danmarks Vækstråd vil modtage vækstteamets anbefalinger skriftligt. Hvorefter rådet vil udtale sig skriftligt om vækstteamets anbefalinger
til ministerudvalget for ny erhvervs- og vækstpolitik.

4. Drøftelse af oplæg fra vækstteam for energi og klima
Erhvervsdirektør Jens Lundsgaard orienterede om vækstteamets arbejde
og de vigtigste elementer i vækstteamets anbefalinger på vegne af formand for vækstteam for energi og klima Niels B. Christiansen, som var
forhindret i at deltage i Danmarks Vækstråds møde. Vækstteamet har
bl.a. sat fokus på nødvendigheden af et sammenhængende og fleksibelt
energisystem, som tager højde for, at der kommer mere vindenergi i
energisystemet. Desuden har vækstteamet lagt vægt på at komme med
anbefalinger til fremme af eksport af energiteknologi og -løsninger. Anbefalingerne skal bidrage til, at danske virksomheder får del i det store
vækstpotentiale, der er for energiløsninger og energiteknologi på såvel
nærmarkederne som fjernmarkederne. Samtidig har vækstteamet set på
energieffektivisering af bygningsmassen, som et vigtigt element i den
grønne omstilling af Danmark. Ved at forbedre mulighederne for energieffektivisering af private og offentlige boliger bliver det samtidig nemmere at fremvise disse løsninger og eksportere dem til udlandet. Endelig har
vækstteamet fremhævet vigtigheden af at opretholde et højt niveau af
forskning og udvikling inden for energiteknologi og energieffektivisering
samt at tilvejebringe og tiltrække arbejdskraft med de rigtige kompetencer på området.
Danmark Vækstråd diskuterede bl.a. betydningen af fluktuerende vind
samt mulighederne i demonstrationsanlæg og ny teknologi. Vigtigheden
af intelligente offentlige indkøb blev også fremhævet. Herudover pegede
rådet på, at der er behov for at energirenovere en stor del af den danske
bygningsmasse, hvorfor der er behov for at finde modeller for finansiering heraf.
Finansrådets medlem af Danmarks Vækstråd deltog ikke i mødet, men
havde skriftligt bemærket, at vækstplanen bør give mulighed for, at egenkapitalgaranti bliver en generel mulighed for alle danske virksomheder,
ikke alene for virksomheder indenfor energi- og klimaområdet.
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5. Oplæg ved Dansk Erhverv samt drøftelse af vækstpotentialet i service- og videnerhverv (oprindeligt dagsordenspunkt 6)
Markedsdirektør i Dansk Erhverv Søren Friis holdt et oplæg om vækstpotentialet i koblingen mellem produktion og service. Han fremhævede vigtigheden af ikke at se på de to sektorer som adskilte. Han henviste bl.a. til
en rapport fra Mckinsey & Company, der havde undersøgt koblingen på
amerikanske data og pegede på, at det kunne være interessant at lave en
tilsvarende undersøgelse på danske data. Undersøgelsen på amerikanske
data viser bl.a., at servicerelaterede aktiviteter fylder mere og mere i produktionsvirksomhederne. Det gælder bl.a. forskning og udvikling, marketing og salg samt kundeservice. Mere end 34 pct. af den amerikanske industribeskæftigelse er i servicerelaterede funktioner. Søren Friis pegede
også på, at servicesektoren er vigtig for danske eksportarbejdspladser,
idet hver tredje medarbejder i servicesektoren arbejder med eksport, samt
at privat service tegner sig for næsten 2/3 af den værdiskabelse, som årligt finder sted i den private del af økonomien.
Der blev endvidere peget på uddannelse og eksport som muligt vækstområde, hvorfor Danmarks Vækstråd kunne fokusere på dette fremadrettet.
Danmarks Vækstråd pegede på vigtigheden af at finde nogle snit mellem
service og produktion som rådet kunne arbejde videre med. Der blev bl.a.
peget på, at rådet kunne arbejde videre med en række af de koblinger,
som er blevet fremhævet i Reglabs rapport ”Fremtiden Industri i Danmark” fra efteråret 2012. Rådet besluttede, at sekretariatet til mødet i juni
skulle udarbejde et oplæg til, hvordan rådet kunne arbejde videre med
koblingen mellem service og produktion. Flere af rådets medlemmer tilbød at være behjælpelige med et oplæg til beskrivelse af koblingen mellem service og produktion.

6. Orientering om de regionale vækstpartnerskaber (oprindeligt
dagsordenspunkt 5)
Departementschef Michael Dithmer orienterede om de kommende regionale vækstpartnerskaber 2013. Regeringen har endnu ikke udsendt sit
forhandlingsudspil til de regionale vækstfora, men det er forventningen,
at der i 2013 sættes fokus på tre indsatsområder: 1) Opfølgning på vækstteamsarbejdet, herunder produktionsjob, 2) Styrket sammenhæng mellem
erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen (opfølgning på evaluering af kommunalreformen) og 3) Den regionale resultatopfølgning, arbejdsdeling og koordination. Overordnet set arbejdes der på at gøre aftalerne kortere og mere konkrete. De politiske drøftelser afholdes inden
sommerferien. Danmarks Vækstråd lagde vægt på, at de regionale vækstfora tog ejerskab til vækstteams anbefalinger og implementeringen af disse med afsæt i den regionale erhvervsstruktur og regionale prioriteringer i
Erhvervsudviklingsstrategien. Rådet pegede dog samtidig på vigtigheden
af, at de enkelte vækstfora havde forskelligt fokus i forhold til anbefalin-
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gerne. Rådet pegede endvidere på potentialerne i at binde erhvervs- og
beskæftigelsesindsatsen bedre sammen.

7. Drøftelse af det videre arbejde i Danmarks Vækstråd (oprindeligt
dagsordenspunkt 8)
Rådet drøftede sin fremtidige rolle, herunder i forhold til de regionale
vækstfora på baggrund af bl.a. hovedudvalget for evalueringen af kommunalreformens anbefalinger og den kommende strukturfondsperiode.
Formanden orienterede om, at Danmarks Vækstråd som udgangspunkt
har en række opgaver, som rådet skal løfte indenfor rammerne af lov om
erhvervsfremme. Det er dog op til rådet at udfylde rammerne for de opgaver, som rådet vil prioritere. Danmarks Vækstråd kunne fx påtage sig
en mere aktiv rolle i forhold til den vertikale koordination mellem den nationale, regionale og lokale indsat for vækst og erhvervsudvikling. Det
blev også fremhævet, at Danmarks Vækstråd i endnu højere grad kunne
påtage sig rollen som knudepunkt for formidling af ny viden om den nationale og regionale vækstindsats samt bedste praksis erfaringer fra både
Danmark og udlandet. Rådet besluttede, at afholde et møde i juni måned,
hvor rådets fremadrettede rolle kunne drøftes.
Finansrådet har skriftligt foreslået, at Danmarks Vækstråd i den kommende tid arbejder med temaet ”Kapitalfremskaffelse til virksomheder i
vækst”. Under teamet foreslås det, at rådet ser på 1) Behovet for sammenhæng mellem kapitalinstrumentordninger på EU-niveau, nationalt og
regionalt, 2) Finansiering af vækstiværksættere, 3) Vækstfondens nye rolle og produktportefølje, 4) Gennemgang af forskellige typer af finansiering, herunder forskellen på lånefinansiering og risikovillig kapital samt
5) Konsekvenserne af den nye regulering for bankernes mulighed for udlån. Det foreslås i den forbindelse, at Danmarks Vækstråd gennemfører
analyser af finansieringsforholdene for vækstvirksomheder i andre lande,
komme med policyanbefalinger og afholder konferencer.

8. Beslutning om deltagelse i Folkemødet 2013 (oprindeligt dagsordenspunkt 7)
Rådet besluttede, at deltage i Folkemødet 2013 med et fagligt arrangement om produktivitet og et fagligt arrangement om turisme og oplevelsesøkonomi. Arrangementet om produktivitet holdes fredag den 14. juni
kl. 12.00-13.00 i Klostergården, mens arrangementet om turisme og oplevelsesøkonomi holdes torsdag den 13. juni, kl. 17.15-18.15 i Turisterhvervets Samarbejdsforums Folkemødetelt.
Dansk Erhvervs medlem af Danmarks Vækstråd deltog ikke på mødet,
men har skriftligt inviteret Danmarks Vækstråd til at være medvært ved et
arrangement om service på Folkemødet.
9. Eventuelt

